
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Lato z Mangą – quizomania” 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się zabawa 

promocyjna pod nazwą „Lato z Mangą – Quizomania” („Promocja”). 

 

2. Organizatorem Promocji jest firma Studio JG Jan Godwod z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Staniewickiej 18, 03-310 Warszawa („Organizator”). 

 

3. Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.07.2021 roku i trwa do dnia 31.08.2021 roku lub do 

wyczerpania zapasów nagród. 

 

5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w dowolnym sklepie 

stacjonarnym Yatta.pl. 

 

6. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI 

 

1. W trakcie obowiązywania Promocji, każdy z klientów zbiera pieczątki przybijane na specjalnie przygotowaną 

kartę, którą klient otrzymuje na swoją prośbę przy dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym sieci Yatta.pl. 
 

2. Aby otrzymać pieczątkę klient musi odpowiedzieć poprawnie na pytanie quizowe, które losuje przy kasie, 

podczas dokonywania dowolnego zakupu. Klient ma czas na podanie prawidłowej odpowiedzi do momentu 

wydania paragonu (kasjer ma prawo wydłużyć czas na odpowiedź, jeśli pozwalają na to warunki w sklepie, np. 

brak kolejki). 

 

3. Każdy klient może zdobyć pieczątkę tylko raz dziennie – na karcie kasjer przybijając pieczątkę, wpisuje datę 

otrzymania pieczątki. 

 

4. Klient, który chce wziąć udział w Promocji, musi zadeklarować chęć wzięcia w niej udziału przy kasie, w 

przeciwnym razie po dokonaniu zakupu nie może rościć praw do losowania pytania.  

 

5. Kasjer ma prawo zaproponować alternatywną możliwość zdobycia pieczątki, wymieniając losowanie 

quizowego pytania na pojedynek w grze „papier-nożyce-kamień”.  

 

7. Pieczątek ani nagród nie można wymienić na gotówkę. 

 

8. W przypadku zebrania 3, 9 i 15 pieczątek, klient otrzymuje pocztówkę (którą sam wybiera z dostępnych 

wzorów). W przypadku zebrania  6, 12 i 18 pieczątek, klient otrzymuje przypinkę (którą sam wybiera z 

dostępnych wzorów), a także dodatkowy dziesięcioprocentowy rabat na mangi i light novel do wykorzystania 

przy kolejnych zakupach. 

 

8. Rabat otrzymany za zdobycie 6, 12 i 18 pieczątek obejmuje mangi i light novel, z wyłączeniem mang 

sprzedawanych w formie prenumeraty, zestawów mang, mang już przecenionych, publikacji elektronicznych (e-

mang), a także mang z serii Mega Manga (wydawnictwo JPF). Rabaty za pieczątki nie łączą się ze sobą, ani z 

innymi rabatami nabytymi w ramach innych promocji. Rabat uzyskany w promocji można wykorzystać 

jednorazowo do 30.09.2021 za okazaniem karty z odpowiednią liczbą zdobytych pieczątek. Rabat nie może być 

wykorzystany przy tych samych zakupach, przy których rabat został pozyskany.  
 

9. Pieczątki można zbierać na więcej niż 1 karcie, ale pieczątki z dwóch lub więcej kart nie łączą się. 

 

10. Promocja odbywa się wyłącznie w sklepach stacjonarnych, nie obowiązuje ona w sklepie internetowym. 

 

III. REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać listownie na adres 



korespondencyjny Organizatora: ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa z dopiskiem 

„Reklamacja – Lato z mangą - quizomania” w terminie do 30.09.2021 r. 
 

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika 

niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 

 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich 

otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego 

Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem 

wiadomości e-mail lub listem zwykłym. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Materiały reklamowo-promocyjne związane z akcją promocyjną mają jedynie charakter 

informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 

innych właściwych przepisów prawnych. 

 

2. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona wyłącznie do 

kwoty zakupionych publikacji. 

 

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

4. Regulamin Promocji przez czas trwania Promocji będzie dostępny w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej: yatta.pl/regulaminy/quizomania.pdf 


